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      PRISLISTA 

  

Utsädeskontroll- och laboratorieverksamhet 

Tampereentie 51, 32200 LOIMAA      1.5.2023     
  
Prislistan innehåller:  

Livsmedelsverkets avgiftstabell för företagsekonomiska prestationer, i kraft fr.o.m. 1.5.2023 

FÖRETAGSEKONOMISKA PRESTATIONER (MOMS 24 %) 

 

Prestationer som utförs för andra ändamål än certifiering av utsäde  

Tjänster och laboratorieundersökningar som utförs som säljtjänster  

Vägledande analyser för TOS-utsäde  
     

Bestämningspaket för spannmål, vägledande analys  

 Utan 
moms 

Moms 
24 % Sammanlagt 

IPE: råpartiets grobarhet som betat och obetat (sållas, nedre sållet 1,5 
millimeter), tusenkornvikt 80,39 19,29 99,68 

IPE med sjukdomsbestämningar: råpartiets grobarhet som betat och obetat 
(sållas, nedre sållet 1,5 millimeter), tusenkornvikt, utsädesburna sjukdomar 168,57 40,46 209,03 

ITE: råpartiets grobarhet som obetat (sållas, nedre sållet 1,5 millimeter), 
tusenkornvikt 53,59 12,86 66,45 

ITE med sjukdomsbestämningar: råpartiets grobarhet som obetat (sållas, nedre 
sållet 1,5 millimeter), tusenkornvikt, utsädesburna sjukdomar 135,70 32,57 168,26 

IKE: råpartiets grobarhet som betat (sållas, nedre sållet 1,5 millimeter, 
tusenkornvikt    60,04 14,41 74,45 

RAIMU: råpartiets grobarhet som obetat (sållas, nedre sållet 1,5 millimeter), 
antal frön av övriga spannmålsarter 63,64 15,28 78,92 

Grobarhet efter provbetning (sorterat utsäde) och tusenkornvikt 67,32 16,16 83,48 

Grobarhet utan betning och efter provbetning (sorterat utsäde)   82,66 19,84 102,50 

Renhet, vägledande analys       

Bestämning av behov av iordningställande, renhet: spannmål, ärter    45,33 10,88 56,21 

Bestämning av behov av iordningställande, renhet: övriga arter    59,53 14,29 73,82 

Annan spannmål i spannmålsprov (stycken/500 gram) 33,01 7,92 40,93 

Antal frön av andra växtarter 69,53 16,63 85,92 

Identifiering av växtart i fröprov         35,18 8,44 43,62 

Bestämning av flyghavre i fröprov, andra arter än havre    83,56 20,05 103,61 

Bestämning av flyghavre i fröprov, havre 111,13 26,67 137,80 
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Grobarhet, vägledande analys       

Grobarhet, pappermetoden:         Utan 
moms 

Moms 
24 % Sammanlagt 

-spannmål, timotej, lin, honungsfacelia, senap, foderkål, oljedådra   36,27 8,70 44,97 

 -rybs, raps, bovete         43,47 10,43 53,91 

 - andra småfröiga arter, bland annat grasväxter (ej timotej), klöver, hampa, 
kummin 63,64 15,28 78,92 

- storfröiga baljväxtarter (ärt) 85,79 20,59 106,38 

Grobarhet, växtunderlaget sand eller organiskt substrat:    

 -  ärt, bondböna och alla växtarter med denna metod 85,79 20,59 106,38 

Grobarhet efter provbetning, spannmål       43,10 10,34 53,44 

Grobarhet efter provbetning: rybs, raps     49,99 12,00 61,99 

Provbetning i labrotoriet, andra arter 6,52 1,56 8,08 

Råpartiets grobarhet, spannmål (sållas, nedre sållet 1,5 millimeter) 31,24 7,50 38,74 

Råpartiets grobarhet efter provbetning, spannmål (sållas, nedre sållet 1,5 
millimeter) 37,76 9,06 46,82 

Broddskjutningsprov, spannmål           69,15 16,60 85,74 

      

Laboratorieundersökningar av växtsjukdomar, vägledande analys       

Sot hos spannmål           97,53 23,41 120,94 

Bestämning av växtsjukdom i lin, hampa eller solros 70,91 17,02 87,92 

         
Övriga laboratorieundersökningar, vägledande analys 

  

  

  

  

  

  

Fukthalt med ugnmetoden         28,35 6,80 35,15 

Tusenkornvikt           22,73 5,46 28,19 

Utsädets livsduglighet, tetrazoliumtest    110,95 26,63 137,58 

    

Sortäkthet, vägledande analys    

Bestämning av frövaras sortäkthet: spannmål, ärt. Används på utsädesodlingar 
för bestämning av en till äktheten okänd förfrukts duglighet som förfrukt. 

81,87 19,65 101,52 

Sortbestämningar för självpollinerande arter, utan bestämning av andel annan 
sort. 

54,81 13,15 67,96 

    

                

Indrivningsavgifter  

För betalningspåminnelse uppbärs 5 €. Vid dröjsmål med betalning uppbärs dröjsmålsränta enligt 

räntelagen (633/1982) samt indrivningskostnader som förorsakats staten. 

  

Sändningsanvisningar:  

https://www.ruokavirasto.fi/sv/laboratorietjanster/undersokningar-om-vaxter/sa-har-skickar-du-proverna/ 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/laboratorietjanster/undersokningar-om-vaxter/sa-har-skickar-du-proverna/

